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Załącznik Nr 28 

 

Pabianice, dnia 13.02.2017 r. 

 

......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 

 

DM.272.1.2017 

......................................................... 
                             znak sprawy 

 

………………………………… 
          nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
          adres wykonawcy 

…………………………………. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi 

powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu 

następujących zmian: 

 

I ZMIANA 

 

W rozdziale IV „Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” 

w § 29 „Załączniki” Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji projektowej: 

1. SST D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego – zamienna za SST D.04.07.01 

2. SST D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi – 

zamienna za SST D.04.08.01 
3. SST D.05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna zamienna 

za D.05.03.05b 
(w/w SST w załączeniu) 

 

II ZMIANA 

 

W rozdziale I „Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia”: 

1. w § 11 „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 11 pkt 11.1. „Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego 

na adres:” otrzymuje brzmienie: 

POWIAT PABIANICKI 

ul. Piłsudskiego 2 

95-200 PABIANICE 
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oraz zawierać sformułowanie: 

 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Przebudowę drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 

Nie otwierać przed godz. 12.15 w dniu 20 lutego 2017 r. 

 

2. w § 12 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa dnia 20 luty 2017 r. o godz. 1200. 

 

3. w §12 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 luty 2017 r. o godz. 1215 

w Sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice, 

ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 

 

Termin składania ofert ulega zmianie. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 20 luty 2017 r. godz. 1200 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 luty 2017 r. godz. 1215  

w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice,  

ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 

 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 

staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

poinformowania. 

 

 

Pełnomocnik ds. Zamówień 

 

   /-/ Marcin Somorowski 


